KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Názov:
Obec Svodín
Sídlo:
943 54 Svodín, Hlavná ulica 1117/1
Štatutárny zástupca:
Mgr. Szabolcs Méri, starosta
IČO:
00 309 281
DIČ:
2020412713
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK17 5600 0000 0038 4787 6001
SWIFT:
KOMASK2X
(ďalej len „Predávajúci“)
Meno a priezvisko kupujúceho:
Dátum narodenia:
Trvalé bydlisko:
Štátna príslušnosť:
(ďalej len „Kupujúci“)

Gabriel Vígh
21.10.1958
Novovieska cesta 3, 943 54 Svodín
SR
čl. 1 Predmet kúpy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu notebook značky Lenovo a kupujúci sa
zaväzuje tento predmet od predávajúceho prevziať.
2. Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve.
čl. 2 Kúpna cena
1. Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť 191,77 eur, slovami
stodeväťdesiatjeden eur sedemdesiatsedem centov.
2. Kúpna cena je splatná na základe Dohody o zrážkach zo mzdy zo dňa 9.1.2019.
čl. 3 Termíny plnenia
1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do
9.1.2019.
čl. 4 Doklady nutné na prevzatie a užívanie tovaru
1. Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie.
čl. 5 Ostatné dojednania
1. Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu
zmluvy a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
2. Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie,
že miera opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.
3. Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo
k predmetu zmluvy podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy.

čl. 8 Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán
v písomnej forme.
3. Táto zmluva bola schválená na 2. zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Svodíne
dňa 13.12.2018 uznesením č. 41/13122018 podľa § 9 ods. 2 písm. d) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení § 11 ods. 1
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Svodín zo dňa
14.5.1999 a podľa § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov na základe skutočnosti, že predmet zmluvy je pre obec
prebytočný.
4. Táto kúpna zmluva sa zverejňuje na webovom sídle Obce Svodín, v súlade s § 47a
Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
5. Táto kúpna zmluva bola vyhotovená na Obecnom úrade vo Svodíne pod číslom
82/2019.
6. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že
nebola dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli
z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.
7. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých predávajúci obdrží dve
vyhotovenia a kupujúci jedno vyhotovenie.
Vo Svodíne, dňa 9.1.2019

..............................................
Gabriel Vígh
Kupujúci

..............................................
Obec Svodín
Predávajúci

